
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник Миколаївського обласного відділення 

(філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України 

 

________________ Олександр КУЛІШОВ 

07 жовтня 2021 

 

 

РЕГЛАМЕНТ № 29  

про проведення IV обласного етапу Всеукраїнського фізкультурно-

оздоровчого заходу серед учнів «Cool Games» – І дивізіон (2011-2012 рр.н.) 

 

1. Цілі і завдання 

IV обласний етап Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед 

учнів «Cool Games» – І дивізіон (2011-2012 рр.н.)  (далі – Захід) проводиться з 

метою: 

впровадження інноваційних підходів до проведення уроків з фізичної 

культури в закладах загальної середньої освіти; 

збільшення рухової активності, залучення до систематичних занять 

фізичною культурою та подальшої популяризації здорового способу життя 

серед школярів. 

2. Строки і місця проведення заходу 

Обласні зональні змагання проводяться 12-13 жовтня 2021 року окремо у 6 

групах: 

 

Групи Територіальні громади Місце проведення 

I  

Баштанська,  Казанківська, 

Привільненська, Інгульська, 

Вільнозапорізька, Горохівська 

м. Баштанка, Баштанський 

ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 (вул.) 

 

II  

Вознесенська,  Прибужанівська, 

Бузька, Дорошівська, Мостівська, 

Олександрівська 

с. Бузьке, ЗОШ І-ІІІ ст. (вул. 

Отамана Григор’єва, 423) 

III  

Центральний, Інгульський, 

Заводський, Корабельний райони 

Миколаївської міської ради 

м. Миколаїв, ЗОШ І-ІІІ ст. № 50  

(проспект Миру, 50) 

IV  

Березанська,  Веснянська, 

Нечаянська, Куцурубська, 

Чорноморська 

с. Чорноморка, ЗОШ І-ІІІ ст. 

(вул. Суворова, 111) 

 

V  

Шевченківська, Галицинівська, 

Мішково-Погорілівська, 

Первомайська (селищна), 

Новоодеська 

с. Мішково-Погорілове,  

ЗЗСО І-ІІ ст. 

()вул. Інгульська, 78) 

VI  
Первомайська (міська), Врадіївська, 

Мигіївська, Кам’яномостівська 

м. Первомайськ, ліцей «Ерудіт» 

(вул. Коротчена, 18-а) 



Обласний фінал відбудеться 26-27 жовтня 2021 року у м. Миколаєві. Місце 

проведення буде повідомлено окремо. 

Приїзд команд до 10.00. год.  

Засідання мандатної комісії: 10.00-10.30. год.  

Початок Заходу о 10.30. год. 

 

3. Організація та керівництво проведенням Заходу 

Загальне керівництво організацією та проведенням Заходу здійснюється 

Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки України (далі – Відділення). 

Безпосереднє проведення Заходу покладається на суддівську колегію, яку 

призначає Відділення. 

Захід проводиться з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

корона вірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 19 листопада2020 року № 58 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період 

карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)» (далі 

– Постанови). Відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів та 

вимог Постанов під час проведення Заходу покладається на головних суддів, 

які призначені Відділенням. 

Всі учасники та представники команд зобов’язані дотримуватися 

протиепідемічних заходів та вимог Постанов під час проведення Заходу. 

              

4. Учасники заходу 

До участі в обласних зональних змаганнях  допускаються  команди учнів 

ЗЗСО, переможці другого етапу І вікового дивізіону (змагання територіальних 

громад). 

Склад команди: 

2012 р.н. – 2 учні та 2 учениці; 

2011 р.н. – 2 учні та 2 учениці; 

Представник команди – вчитель фізичної культури.  

Команда ЗЗСО складається з учнів та учениць, які на день проведення 

мандатної комісії навчаються в одному ЗЗСО.  

Учні інших ЗЗСО до складу цієї команди за віковим дивізіоном не 

допускаються. 

Запасні учасники в складі команд ЗЗСО не допускаються, В разі, якщо 

учень зі складу допущеної в установленому порядку команди ЗЗСО 

територіальної громади, під час Заходу втрачає здатність брати участь у 

подальших змаганнях, що підтверджено лікарем Заходу, допускається 

подвійний старт молодшого або рівного за віком учасника цієї команди ЗЗСО. 

А лише в естафеті «конвеєр» команда-суперниця отримує право на час гри 

виключати зі свого складу будь-якого учасника. 



Кожна команда ЗЗСО територіальної громади під час участі в Заході 

повинна бути в спортивній формі єдиного зразку. 

 

5. Характер заходу 

Змагання заходу командні. 

Система проведення змагань відбіркових етапів   залежить від кількості 

заявлених у віковому дивізіоні команд. Кожна команда повинна провести 

щонайменше дві командні зустрічі. 

Система проведення змагань обласного етапу буде визначена суддівською 

колегією в залежності від кількості заявлених команд. 

Команди, які займуть І-ІІ місця в зональних змаганнях при участі не 

менше 4-х команд, отримують право на участь у фінальних змаганнях.  

Всі команди-учасниці обласного етапу змагань в день приїзду 

розподіляються жеребом на групи.  

Команди, що посіли перше та друге місця в кожній групі першого етапу, 

виходять до другого етапу групового туру та жеребом розподіляються на дві 

групи. 

Команди, що посіли перше та друге місця в кожній з груп другого етапу 

виходять до на півфіналів. 

В напівфіналі команди, що посіли перше місце в кожній групі другого 

етапу групового туру, зустрічаються з командами, що посіли друге місце в 

сусідній групі. Переможці на півфіналів виходять у фінал. 

 

6. Програма проведення змагань 

 

ПРОГРАМА АКТИВНОСТЕЙ 

Перший віковий дивізіон – 2011-2012 р.н.: 

1. Дід Мазай і зайці 

2. Дід Мазай і зайці варіант 2 

3. Коло 

4. Конвеєр 

5. Гулівер 

6. Котигорошку 

7. Котигорошку слалом 

8. Ткач 

9. Флеш 

10. Флеш слалом 

11. Не спіши, щоб встигнути 

12. Ягоди 

 

Примітка: методика  проведення програми активностей у додатку № 1. 

 

7. Безпека та підготовка місць проведення заходу 

Підготовка місць проведення Заходу здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2998 року № 2025 «Про 



порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 

для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 

Здійснення підготовки та забезпечення належного технічного стану місць 

проведення змагань покладається на їх власників. 

Відповідальність за дотримання безпеки під час проведення змагань 

покладається на учасників та представників команд.  

Медичне забезпечення Заходу здійснюється відповідно до спільного 

наказу Міністерства Молоді і спорту України та Міністерства охорони здоров’я 

України «Про медичне забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів» від 15.07.2020 № 603/508, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 31 липня 2020 р. № 731/35014. 

  

8. Умови визначення першості та нагородження переможців і 

призерів 

Команди ЗЗСО змагаються в естафетах відповідно до програми 

активностей Заходу. 

Кожна командна зустріч  складається з трьох естафет. Єстафети програми 

активностей Заходу розподіляються Головною суддівською колегією по колам 

змагань та надаються представникам команд перед початком змагань. 

Перемога в кожній командній зустрічі зараховується команді ЗЗСО, яка 

перемогла в двох естафетах цієї командної зустрічі. Якщо після завершення 

двох естафет рахунок перемог між командами рівний, тоді розігрується третя 

естафета. Вище місце отримує команда ЗЗСО, яка набрала більшу кількість 

командних перемог. 

Якщо кількість командних перемог рівна, то вище місце отримує команда 

ЗЗСО, яка має кращу різницю між перемогами та поразками в командних 

зустрічах. 

Якщо ця різниця також однакова, то вище місце отримує команда ЗЗСО, 

яка має більшу різницю між перемогами та поразками в естафетах в усіх 

командних зустрічах. 

Якщо і за цим параметром команди ЗЗСО рівні, то перемога зараховується 

команді, яка перемогла в їх командній зустрічі в етапі змагань. 

Якщо  за всіх умов визначити кращу команду неможливо, то оголошується 

додаткова естафета, в якій беруть участь всі команди ЗЗСО з однаковим 

результатом. Місця визначаються відповідно до порядку фінішування команд в 

цій естафеті – вище місце отримує команда, яка фінішувала першою. 

Команди ЗЗСО, які посіли перше, друге та третє місця в обласному фіналі 

Заходу нагороджуються дипломами, представники команд ЗЗСО – дипломами, 

учасники команд ЗЗСО – грамотами. 

 

9. Умови фінансування заходу  

Витрати, пов’язані з організацією та проведенням відбіркових етапів   

здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, закладів освіти, 

позабюджетних, спонсорських коштів та інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 



Витрати на участь команд в обласних зональних (фінальних) змаганнях   

здійснюється за рахунок організацій, що відряджають. 

 

10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході 

В день приїзду представник команди подає до мандатної комісії оригінали 

наступних документів: 

1. На кожну команду: іменну заявку встановленої форми, заповнену в 

друкованому варіанті, завірену начальником управління, відділу освіти  

міських, сільських (селищних) рад. Медичний допуск в заявці ставиться для 

кожного учасника окремо і затверджується вся заявка в цілому (додаток 1). 

2. На кожного учасника змагань оригінали наступних документів: 

- свідоцтво про народження, або паспорт (ID-картка) громадянина України; 

- учнівський квиток; 

- страховий поліс (страхування від нещасного випадку та спортивної 

травми), чинний на час Заходу. 

3. Звіт про проведення 1, 2 етапу змагань Заходу (додаток 2).  

Без зазначених документів команди до участі в Заході не допускаються. 

Заявки, що не відповідають встановленій формі, не розглядаються. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

Додаток 1 

до Регламенту проведення IV обласного 

етапу Всеукраїнського спортивно-масового 

заходу серед учнів «Cool Games»  

  

 

ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь у зональних змаганнях обласного етапу IV фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів  «Всеукраїнського 

фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів «Cool Games» І дивізіон (2011-2012 рр.н.) 

від __________________________________________ територіальної громади 
  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

(повністю) 

Рік 

народження 
Місто (село) Школа Клас 

Термін проведення 

медогляду 

Дозвіл  та 

печатка лікаря   

1        

2        
 

До змагань допущено   ______________ (всього учасників) 

Лікар      ____________________ _________________ 
  (підпис)    (П.І.Б.) 

М.П.  

Представник команди    ____________________ _________________ 
  (підпис)    (П.І.Б.) 

Начальник управління, 

відділу освіти    ____________________ ________________ 

 М,П,                                                   (підпис)          (П.І.Б.) 



       

       

Додаток 2  

до Регламенту проведення IV обласного 

етапу Всеукраїнського спортивно-

масового заходу серед учнів «Cool Games»  

  

 

Звіт 

про проведення І, ІІ етапів змагань обласного етапу IV Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів 

«Cool Cames» І дивізіон (2011-2012 р.н.) 

 

Кількість 

ЗЗСО 

Кількість 

учнів в 

ЗЗСО 

І етап змагань 

( шкільний) 

ІІ етап змагань 

(територіальний) 

Кількість 

команд 

Кількість 

учасників 
Кількість 

команд 

Кількість 

учасників 

юн. дів. юн. дів. 

        

 

                       Головний суддя         ________________   _________________ 
                              (підпис)    (П.І.Б.) 

                       Начальник управління, 

                       відділу освіти                     _______________    _________________ 
                                підпис)    (П.І.Б.) 

 
 


